فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تصنيع بودرة أطفال

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
إنتاج بودرة أ رال

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

بودرة األ رال

تةنيف الم رو

ةناعي

عدد األيدي العاملة

5

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

62511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

7951
35451

المدمو الكلي لحدم االستثمار

Page 4 of 8

أوالً :مقدمة
تةتخدو بودرة األطفال بشكل رئيس فم تخفيف االلتهابام الجلدية التم يعانم منها األطفال فم
الةنوام األول من عمرهو بةبى التبول واةتخداو الحفامام والحد نةبيا من رطوبة الجلد .كما
تةتخدو ألاراض أخرى من قبل الكبار وفم إزالة البقع الدهنية عن المالبس.يتو ترطية حاجة الةوق
المحلم من هلا المنتا عن طريق االةتيراد واإلنتاج المحلم.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
.0ترطية جزء من احتياجام الةوق المحلم من هلا المنتا.
.5توفير فر عمل جديدة.
 .3تحةين مةتوى الدخل لصاحى المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو :
ةيقوو المشروع بإنتاج بودرة األطفال المعطرة وتعبئتها بعبوام ةعة  511او.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخي

هلا النوع من المشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
()1

مراحل التةنيع
 -خلط بودرة ألتل مع المواد العطرية بواةطة الخالط الحلزونم.

 تعبئة البودرة بعبوام ةعة  511او وتثبيم الرطائين الداخلموالخارجم.
التوميى فم صوانم كرتونية ةعة  05عبوة لكل صينية وترليفها.Page 5 of 8

( )6المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم أي من مدن المملكة الةيما تل التم يتواجد فيها مدن /تجمعام تجارية حي
تتوفر فيها الخدمام المرورية الالزمة و األيدي العاملة وتو تقدير المةاحة الالزمة بحوالم  511متر
مربع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
وقىىدرم كلفىىة تعىىديالم البنىىاء بحىىوالم  0211دينىىار بحي ى يتناةىىى الموقىىع المةىىتأجر مىىع طبيعىىة
المشروع.

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريل بحوالم  05211دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدول أدناد:
األدهزة
خالط حلزونم
ماكينة إاالق عبوة البودرة
مةتلزمام إنتاج متفرقة

جدول رقو ()1
تكلرة الوحدة/دينار
0111
5111
3211
المدمو

العدد
0
0
-

التكلرة /دينار
0111
5111
3211
16511

)(5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

أثا

و تجهيزام مكتبية تتمثل فم المكاتى والكراةم والخزائن وأجهزة

الهاتف وأجهزة الكمبيوتر و ايرها وتقدر تكلفتها بحوالم  5211دينار.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريد المواد األولية إل ب أى بتكلفة قدرم بحوالم  01111دينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  50211دينار توزعم كما
يلم:
جدول رقو ()2
التكلرة/دينار
1500
05211
5211
01111
62511

البند
أعمال بناء
اآلالم ومعدام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%01

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع ( )2فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم:
جدول رقو ()3
العدد
0
0
5
0
5

البند
مال المشروع
فنم إنتاج
عامل فنم
ةائق (موزع )
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هم عبارة عن المواد الكيماوية والعبوام البالةتيكية والكرتونية وجميعها متوفرة
بالةوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبل التشريل من رةوو التةجيل والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  0211دينار.
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ألول مرة باإلمافة إل المراةالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالم  %31من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  0521دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جدول رقو ()2
التكلرة/دينار
0211
05211
5211
01111
62511
0111
0521
35451

البند
أعمال بناء
اآلالم ومعدام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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